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Não passarão!
O homem filmado na Bi-
blioteca Mário de Andrade 
fazendo ataques racistas e 
homofóbicos foi preso em 
flagrante. Wilho da Silva lia 
o livro ‘Minha Luta’, de Hitler. 

Violência no campo
Mais de 50 organizações 
sociais lançaram a "Cam-
panha contra a violência no 
campo: em defesa dos povos 
do campo, das águas e das 
florestas". 

Varíola dos macacos
Artigo publicado na Revista 
Brasileira de Epidemiologia 
alerta para lentidão e negli-
gência do poder público bra-
sileiro no combate à varíola 
dos macacos. 

CPI da Covid
Vítimas da Prevent Senior na 
pandemia acionam a Justiça 
contra o arquivamento da CPI 
da Covid. Pacientes foram 
“cobaias” dos medicamentos 
defendidos pelo governo. 

fotos: divulgação

Notas e recados

Após ter uma das mais 
aclamadas e maiores campa-
nhas contra a disseminação 
da pandemia, a Nova Ze-
lândia resolveu reabrir suas 
fronteiras, com a maioria 
da sua população vacinada 
(96% primeira dose e 95% 
completa acima de 12 anos). 
No entanto, há um pico de 
casos e o sistema de saúde já se 

mostra sobrecarregado. Ago-
ra, enquanto o mundo está 
na segunda onda, eles estão 
vendo a internação e mortes 
dos idosos (65 anos e acima).

A varíola dos macacos 
continua se espalhando pelo 
mundo e começam a apa-
recer as primeiras mortes. 
Em semelhança à Aids, no 
seu início, um estudo inglês 

determinou que a maior taxa 
de infecção era entre homens 
homossexuais. Mas desta vez 
vamos escapar do estigma de 
ligar uma doença a um grupo 
específico, mesmo porque a 
varíola não é de transmissão 
sexual, mas sim de objetos, 
roupas e secreções de vias 
aéreas. 

Há uma grande suspeita 

que nem o macaco seja o 
único hospedeiro, que possa 
haver outro animal portador 
intermediário do vírus. Após 
a primeira morte no Brasil 
(dia 29), o Ministério da Saú-
de procurou tratamento, claro 
que por medicamento de uso 
compassivo (medicamento 
novo, sem registro definitivo, 
eficiência não confirmada).
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Em ato realizado no Sena-
do na terça-feira, 2, a Coalizão 
em Defesa do Sistema Elei-
toral, que reúne mais de 200 
entidades, defendeu a demo-
cracia, o respeito ao resultado 
das urnas e contra a violência 
política. O presidente da CUT, 
Sérgio Nobre, abriu o ato em 
nome das centrais sindicais. 

“A democracia para os 
trabalhadores é muito mais do 
que direito de votar em quem 
quiser, de se expressar de 
maneira livre. É na democra-
cia que a classe trabalhadora 
pode se organizar, reivindicar, 
conquistar e ampliar direitos; 
na ditadura, é o contrário, é 
opressão, e a classe trabalha-
dora é a primeira a sofrer, com 
fechamento dos sindicatos, a 
gente já viu isso acontecer no 
nosso país”, afirmou. 

Além de representantes 
das organizações e movi-
mentos sociais que integram 
a Coalizão, participaram do 
ato embaixadores e repre-
sentantes das embaixadas da 
Alemanha, Áustria, Bélgica, 
Sérvia, União Europeia, Es-

CUT participa de ato no Senado 
em defesa da democracia

lováquia, Suíça, Austrália, 
Irlanda, Guiné Equatorial, 
Eslovênia e Portugal. 

Ao saudar os diplomatas, 
Sérgio Nobre falou da reunião 
do presidente da República 
com alguns embaixadores. 
“Fico muito envergonhado 
por esse episódio tão grotesco 
que Bolsonaro promoveu para 
atacar o sistema eleitoral, ele 

fez isso porque sabe que vai 
perder as eleições em 2 de ou-
tubro e que o Brasil vai mudar 
de rumo”, disse. 

11 de agosto
No dia 11, a CUT, o Sin-

dicato e diversas entidades 
participarão do ato no Largo 
São Francisco, em São Paulo, 
que terá momentos para a 

leitura pública de documen-
tos que defendem o sistema 
eleitoral e eleições livres. Até 
17h de ontem, mais de 677 
mil pessoas já tinham assi-
nado a “Carta às Brasileiras 
e aos Brasileiros em Defesa 
do Estado Democrático de 
Direito!”. Assine em estado-
dedireitosempre.com. 

Com informações da CUT. 

Para Bianca Chacon. Pró-Sangue Hospi-
tal das Clínicas. Av. Dr. Enéas Carvalho de 
Aguiar, 155, 1° andar, Cerqueira César, São 
Paulo. De segunda a sexta, das 8h às 17h30. 
Sábados, das 8h às 16h. Tel. 4573-7800.

Para Ilidia Napolitano Zondona. Hemocentro 
Regional São Bernardo. Rua Pedro Jacobucci, 440, 
Jd. das Américas (atrás do Poupatempo). De segun-
da a sábado, das 8h às 15h30, exceto feriado. Esta-
cionamento gratuito na Rua Redenção, 271, no COI.

DOE SANGUE
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Diálogo na porta de fábrica com os metalúrgicos e as metalúrgicas na base é prática semanal 

A diretoria executiva dos 
Metalúrgicos do ABC 
esteve na madrugada de 

ontem na Aperam, em Ribeirão 
Pires, para entregar a Tribuna em 
mãos aos trabalhadores na porta 
da fábrica, onde produzem tubos 
de inox. 

O presidente do Sindicato, 
Moisés Selerges, reforçou a im-
portância da presença da diretoria 
a cada semana em uma empresa 
diferente da base.  

“Com a neblina não dava para 
enxergar um palmo, mas conti-
nuamos firmes e fortes na luta 
e entregando a Tribuna na mão 
dos trabalhadores, fazendo o que 
é importante ser feito que é estar 
em contato com os trabalhadores 
no dia a dia, sempre presentes 
junto com eles”, afirmou.

O coordenador de Ribeirão 
Pires e Rio Grande da Serra, 
Marcos Paulo Lourenço, o 
Marquinhos, também ressaltou 
o diálogo constante. “Faça chu-
va, sol ou neblina, o Sindicato 
está sempre conversando com 
os trabalhadores, mostrando a 
cara, ouvindo elogios, críticas e 
sugestões. É uma maneira para 
que os trabalhadores se sintam 
à vontade de estarem juntos”, 
disse.  

Visita gratificante
O CSE na Aperam Mauri-

celio Bezerra da Silva, o Célio, 
destacou que a ida da diretoria 
executiva foi bem recebida na 
fábrica. “Foi muito bom ter a 

“Estamos 
fazendo o que 
é importante 
ser feito que 
é estar em 
contato com os 
trabalhadores 
no dia a 
dia, sempre 
presentes junto 
com eles”

“É bom saber 
que podemos 
sempre contar 
com a diretoria 
e tenho certeza 
que isso nos 
ajuda até nas 
negociações 
com a empresa”

presença do presidente do Sin-
dicato e da diretoria na porta da 
empresa aqui em Ribeirão Pires 
para entregar a Tribuna de mão 
em mão”, afirmou. 

“É bom saber que podemos 
sempre contar com a diretoria e 
tenho certeza que isso nos ajuda 
até nas negociações com a empre-
sa, pois sabem que o nosso presi-
dente está de olho neles também. 
Foi muito gratificante”, contou. 

O CSE Cleberson Rodrigues 
de Sousa, o Nenê, agradeceu aos 
diretores. “É muito importante 
a vinda da diretoria do Sin-
dicato para reforçar as nossas 
lutas e a organização no local 
de trabalho”, disse. 
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• O Santos acertou a con-
tratação do meia Luan, 
do Corinthians, e tenta 
fechar com o também 
meia Gabriel Carabajal, 
do Argentino Juniors. 

• O Peixe quer anunciar 
os reforços até o fim 
da semana, o prazo de 
inscrições no Brasileirão 
vai até amanhã, com 
alterações até o dia 15. 

• Com a derrota por 2 
a 0 para o Flamengo, 
o Corinthians precisa 
de uma vitória por três 
gols na terça-feira para 
avançar na Libertadores. 

• O goleiro Cássio man-
teve as esperanças para 
o jogo de volta e disse 
que o Corinthians tem 
condições de reverter 
resultados para a clas-
sificação. 

• Nahuel Bustos chegou 
ao Brasil para assinar 
seu contrato de emprés-
timo com o São Paulo. 
O atacante estava no 
Girona, da Espanha. 

Tribuna Esportiva

Amanhã, às 17h30, o livro 
“Quatro décadas com Lula: 
O poder de andar junto”, de 
Clara Ant, e o documentário 
“Bastidores da Vitória”, de Lu-
ciana Sérvulo, serão lançados 
no Sindicato. Acompanhe as 
entrevistas com as duas na 
próxima Tribuna.

No livro, da Autêntica 
Editora, Clara Ant descreve 
os períodos em que esteve à 
frente de movimentos para 
a redução da desigualdade e 
a ampliação da democracia. 
Fala sobre como conheceu 
Lula, ainda na década de 
1970, e sobre os caminhos que 
trilharam juntos em prol da 
liberdade, da autonomia sin-
dical e contra as leis de arro-
cho salarial. Também aborda 
as articulações que levaram à 
Conclat (Conferência Nacio-
nal da Classe Trabalhadora), 
à fundação do PT e da CUT. 
A autora foi assessora especial 
de Lula na presidência da Re-
pública e diretora do Instituto 
Lula, no qual é conselheira 
atualmente. 

Luciana Sérvulo aguardou 
20 anos para o lançamento 
do documentário que captou 
com exclusividade o clima 
dos primeiros momentos da 
vitória do presidente Lula 

Documentário e livro sobre Lula 
serão lançados no Sindicato

na eleição de 2002. Em seus 
30 minutos, o documentário 
traz as primeiras entrevistas 
dos amigos e correligionários, 
o clima no hotel Interconti-

nental, em São Paulo, onde 
familiares, amigos, impren-
sa e delegações estrangeiras 
acompanhavam a apuração, e 
as primeiras palavras de Lula, 

já eleito, ao chegar ao local.
Haverá transmissão ao 

vivo pela página do Sindicato 
no Facebook e Youtube do 
Sindicato e da Rede TVT. 

Trabalhadores na Nhozinho aprovam 
renovação do acordo de redução de jornada

Em assembleia na tarde de 
ontem, os trabalhadores na 
empresa Nhozinho, que atua 

na área de trefilação, em São 
Bernardo, aprovaram a reno-
vação do acordo de redução 

de jornada sem redução de 
salário. O acordo, firmado em 
2020, tem duração de dois anos 

e agora passa a valer até 2024. 
A negociação garante que 

todo o pessoal do chão de 
fábrica, 65 pessoas, tenham 
jornada semanal de 41horas 
e 25 minutos.

O coordenador de área, 
Sebastião Gomes de Lima, o 
Tião, destacou a importân-
cia da redução e lembrou a 
necessidade de mobilização 
para a Campanha Salarial e 
de ficar sócio para fortalecer 
o Sindicato. 

“A renovação pelo perí-
odo de dois anos traz mais 
tranquilidade e qualidade de 
vida. Agora nossa luta é para 
garantir um bom resultado 
na Campanha Salarial, para 
isso precisamos estar unidos 
e com um sindicato cada 
vez mais forte, o que se dá 
também pela sindicalização”, 
afirmou. 


